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บทที่ 3
รายละเอียดงบประมาณ โครงการ กิจกรรม
โรงเรียนศรีแกวประชาสรรคไดนำกลยุทธมากำหนดโครงการ กิจกรรมในการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาของโรงเรียนใหเชื่อมโยงกับกลยุทธ จุดเนน มาตรการ เปาหมายความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใหเกิดความสอดคลองกับนโยบายและเปนกรอบทิศทางใน
การดำเนินงานขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาที่มุงเนนคุณภาพการศึกษา ซึ่งมีทั้งหมด 60 โครงการ ดังนี้
1. โครงการแยกตามโครงสรางการบริหารงานของโรงเรียน แบงออกเปน 4 กลุมงาน ดังนี้
กลุมบริหารงานวิชาการ ประกอบดวยโครงการ 31 โครงการ ดังนี้
1) โครงการสงเสริมผูเรียนตามศักยภาพและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2) โครงการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
3) โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
4) โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
5) โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
6) โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
7) โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
8) โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
9) โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
10) โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
11) โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ
12) โครงการสงเสริมการอานออกเขียนได
13) โครงการวันอาเซียน
14) โครงการบริหารจัดการโรงเรียนเรียนรวม
15) โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดวยระบบ DLIT
16) โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดวยระบบ STEM
17) โครงการสงเสริมความสามารถดานกีฬานักเรียน
18) โครงการโรงเรียนสุจริต
19) โครงการพัฒนาหลักสูตร
20) โครงการนิเทศติดตาม
21) โครงการพัฒนาระบบงานวัดผลและประเมินผล
22) โครงการพัฒนาระบบงานทะเบียน
23) โครงการพัฒนาระบบการบริหารงานวิชาการ
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24) โครงการวิเคราะหวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน
25) โครงการพัฒนาหองสมุดและแหลงเรียนรู
26) โครงการสงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชน
27) โครงการสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ
28) โครงการสถานศึกษาพอเพียง
29) โครงการพัฒนาการการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกระบวนการเรียนรู
30) โครงการเปดบานวิชาการ (Open House)
31) โครงการสงเสริมการประกอบอาชีพและการมีงานทำ
กลุมบริหารงานงบประมาณ ประกอบดวยโครงการ 6 โครงการ ดังนี้
1) โครงการควบคุมดูแลระบบสาธารณูปโภค
2) โครงการซอมแซมวัสดุ ครุภัณฑ และสื่อการเรียนสอน
3) โครงการพัฒนาการบริหารงานกลุมงานบริหารงบประมาณ พัสดุ การเงิน การบัญชี
4) โครงการจัดทำแผนงานโครงการ ประจำปงบประมาณ 2565
5) โครงการเรียนฟรีอยางมีคุณภาพ
6) โครงการจัดซื้อวัสดุการศึกษางบกลาง
กลุมบริหารงานทั่วไป ประกอบดวยโครงการ 12 โครงการ ดังนี้
1) โครงการสงเสริมกิจการรานคาสหกรณ
2) โครงการสงเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียนและบุคลากร
3) โครงการพัฒนาระบบเครือขายและศูนยปฏิบัติการคอมพิวเตอร
4) โครงการพัฒนางานโสตทัศนูปกรณภายในสถานศึกษา
5) โครงการพัฒนาระบบบริหารงานกลุมบริหารงานทั่วไป
6) โครงการพัฒนาระบบงานธุรการ
7) โครงการพัฒนางานระบบควบคุมภายใน
8) โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม
9) โครงการพัฒนางานประชาสัมพันธ
10) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศในโรงเรียน
11) โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพทางการศึกษา
12) โครงการพัฒนาระบบการบริการ
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กลุมบริหารงานบุคคล ประกอบดวยโครงการ 11 โครงการ ดังนี้
1) โครงการสงเสริมความรับผิดชอบตอสังคมและการใชเวลาวางใหเปนประโยชน
2) โครงการพัฒนาระบบการบริหารงานกิจการนักเรียน
3) โครงการสงเสริมความมีวินัย คุณธรรม จริยธรรมและคานิยมอันพึงประสงค
4) โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดอบายมุขและยาเสพติด
5) โครงการจัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
6) โครงการเยาวชนตนกลาคุณธรรม
7) โครงการพัฒนาระบบบริหารงานชุมชนและภาคีเครือขาย
8) โครงการสงเสริมประชาธิปไตยนักเรียน
9) โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
10) โครงการเสริมสรางขวัญและกำลังใจบุคลากร
11) โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
2. จำนวนนักเรียนที่ใชในการคิดคำนวณ
จำนวนนักเรียนที่ใชในการคิดคำนวณเม็ดเงิน เพื่อจัดสรรตามโครงการประจำปงบประมาณ พ.ศ.
2564 ใชคำนวณจากจำนวนนักเรียนที่มีอยูในปจจุบันในภาคเรียนที่ 2/2562 (ขอมูล ณ วันที่ 30 เดือนตุลาคม
พ.ศ. 2563) และจำนวนนักเรียนที่ประมาณการไวในภาคเรียนที่ 1/2564 ดังนี้
ภาคเรียนที่ 2 / 2562
ภาคเรียนที่ 1 / 2563
งบประมาณ
งบประมาณ
ระดับชั้น
จำนวนคน
( ม.ตน 1:1,750
จำนวนคน
( ม.ตน 1:1,750
ม.ปลาย 1:1,900 )
ม.ปลาย 1:1,900 )
มัธยมศึกษาปที่ 1
54
60
มัธยมศึกษาปที่ 2
61
285,250
54
306,250
มัธยมศึกษาปที่ 3
48
61
มัธยมศึกษาปที่ 4
25
30
มัธยมศึกษาปที่ 5
25
133,000
25
152,000
มัธยมศึกษาปที่ 6
20
25
รวม
233
418,250
255
458,250
รวมงบประมาณ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 คิดเปนเงิน 418,250 + 458,250 = 876,500 บาท
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5. ประมาณการงบประมาณประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564
การประมาณการงบประมาณที่คาดวาจะไดรับ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 แบงออกเปน 3 สวน
ดังตารางตอไปนี้
ที่
รายการ
จำนวนเงิน
หมายเหตุ
1 งบเงินอุดหนุนรายหัว
876,500
2 งบเงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
219,970
3 เงินนอกงบประมาณ (อุดหนุนจากหนวยงานอื่น)
30,000
รวม
1,126,470
6. การจัดสรรเงินอุดหนุนรายหัว
การจั ดสรรเงินอุดหนุ นรายหั วประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวนเงินที่ประมาณการไวทั้ งสิ้ น
876,500 บาท โดยจัดแบงออกเปน 3 สวน ดังนี้
รายการจัดสรรงบประมาณ
1. งบดานการบริหารจัดการทั่วไป
2. งบดานพัฒนาการเรียนการสอน
-กลุมบริหารงานวิชาการ
-กลุมบริหารงานงบประมาณ
-กลุมบริหารทั่วไป
-กลุมบริหารงานบุคคล
3. งบสำรองจาย
รวมทั้งสิ้น

งบจัดสรร

คิดเปน

175,300
613,550
241,320 (39.33%)
229,730 (37.44%)
51,000 (8.31%)
91,500 (14.91%)
87,650
876,500

20 %
70 %

10 %
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รายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่
โครงการ
กลุมบริหารงานทั่วไป ประกอบดวย 12 โครงการ ดังนี้
1

สงเสริมกิจการรานคาสหกรณ

2

สงเสริมสุขภาพนักเรียนและบุคลากร

วัตถุประสงค

1. เพื่อสงเสริมและพัฒนากิจการรานคาสหกรณใหเปนแหลง
เรียนรู
2. เพื่อสงเสริมนักเรียนใหมีสวนรวมและเปนสมาชิกของ
สหกรณของโรงเรียน
3. เพื่อใหบริการสินคาที่จำเปนและมีคุณภาพแกสมาชิกและ
บุคลากรอื่นๆ
4. เพื่อพัฒนาการดำเนินงานของกิจการรานคาสหกรณให
เปนไปตามระเบียบของสหกรณ
1. เพื่อสงเสริมนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน
ไดรับการบริการดานสุขภาพอนามัยที่ดี และเพียงพอตอความ
ตองการอยากรูถึง
2. เพื่อสงเสริมและจัดใหมีการตรวจสุขภาพของนักเรียน และ
ครูบุคลากรทางการศึกษาทุกคน
3. เพื่อเผยแพรความรูเกี่ยวกับงาน โภชนาการ และการรักษา
สุขภาพอนามัยแกนักเรียน
4. เพื่อสงเสริมใหนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
โรงเรียนมีสวนรวมในกิจกรรม
5) เพื่อจัดหองพยาบาลใหพรอมเปนที่ใหบริการอยางถูก
สุขลักษณะ

งบประมาณ มาตรฐานที่

ยุทธศาสตรที่

ผูรับผิดชอบ

-

1

1

นางสาวรัชนีบูลย
แสงทอง

3,000

1

3

นายกำชัย
จันทะมาตย
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ที่
โครงการ
3 พัฒนาระบบเครือขายและศูนย
ปฏิบัติการคอมพิวเตอร

4 พัฒนางานโสตทัศนูปกรณภายใน
สถานศึกษา

5 พัฒนาระบบงานกลุมบริหารงาน
ทั่วไป

วัตถุประสงค
งบประมาณ มาตรฐานที่
1. เพื่อใหมีระบบเครือขายอินเทอรเน็ตที่สามารถใชใน 12,000
1, 2
(พัฒนาผูเรียน)
การติดตอสื่อสาร และสนับสนุนการเรียนการสอน
และการบริหาร
2. เพื่อพัฒนาเครือขายการปฏิบัติงานดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
3. เพื่อพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา และบุคลากรใน
ศูนยปฏิบัติการคอมพิวเตอร ใหมีความรู ความ
เขาใจ และมีทักษะในการบำรุง ดูแลรักษา อุปกรณ
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. เพื่อพัฒนางานโสตใหสามารถบริกรไดอยางมี
2,000
2
ประสิทธิภาพตอไป
2. เพื่อสงเสริมการเรียนรูงานโสตทัศนูปกรณแก
นักเรียนที่สนใจ
1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพในการ
2,000
2
ดำเนินการในฝายบริหารงานทั่วไป
2. เพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณใหเพียงพอตอการบริหาร
จัดการ
3. เพื่ออำนวยความสะดวก สนับสนุน สงเสริมใหการ
ปฏิบัติงานของโรงเรียนดำเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตรที่
1

ผูรับผิดชอบ
นางสาวศศิธร
บุญลน

1

นายยงยุทธ
บุญทวี

4

นางสาวรัชนีบูลย
แสงทอง
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ที่
โครงการ
6 พัฒนาระบบงานธุรการ

7 พัฒนางานระบบควบคุมภายใน

วัตถุประสงค
งบประมาณ มาตรฐานที่
1. เพื่อวางแผน ออกแบบระบบงานธุรการ ลด
2,000
2
ขั้นตอนการดำเนินการใหมีประสิทธิภาพ โดยนำ
เทคโนโลยีมาใชในการดำเนินงาน เพื่อความสะดวก
รวดเร็ว
2. เพื่อใหการดำเนินงานธุรการเปนไปอยางมีระบบ
โดยยึดความถูกตอง รวดเร็ว ถูกตองตามระเบียบของ
ทางราชการ
3. จัดหาวัสดุ ครุภัณฑที่จำเปนในการดำเนินงาน
ธุรการใหมีคุณภาพ มาตรฐานสากล
1. เพื่อใหโรงเรียนมีกรอบแนวทางในการจัดทำระบบ
1,000
2
การควบคุมภายใน หลักเกณฑกระทรวงการคลัง วา
ดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุม
ภายในสำหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561
2. เพื่อใหเกิดการปฏิบัติงานควบคุมภายใน และการ
รายงานการประเมินผล ตามมาตรฐานการควบคุม
ภายในสำหรับหนวยงานของรัฐอยางเหมาะสม
3. เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานของหนวยตรวจสอบ
ภายในของโรงเรียนใหเมีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตรที่
3

ผูรับผิดชอบ
นายวิทยา
พิมพภาค

3

วาที่ ร.ต. ธีรวัฒน
แสงศรี
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ที่
โครงการ
8 พัฒนางานอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดลอม

วัตถุประสงค
1. เพื่อปรับปรุงอาคารสถานทีใหเอื้อตอการเรียนการ
สอนไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อพัฒนาภูมิทัศนภายในสถานศึกษา
3. เพื่อใหอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมมีความ
ปลอดภัยกับนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา

งบประมาณ มาตรฐานที่
30,000
2

9 พัฒนางานประชาสัมพันธ

1. เพื่อเผยแพรผลงานและรายงานผลการดำเนิน
กิจกรรมของโรงเรียนศรีแกวประชาสรรค
2. เพื่อใหครู บุคลากรและนักเรียนไดมีความ
ภาคภูมิใจในผลงานและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
3. เพื่อใหประสานความรวมมือไปยังชุมชน ประชาชน
ทั่วไปและองคกรทางการศึกษาและองคกรอื่นไดมีสวน
ในการพัฒนาโรงเรียน

2,000

10 พัฒนางานระบบสารสนเทศใน
โรงเรียน

1. เพื่อพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศพื้นฐานและ
จำเปนของโรงเรียน ใหถูกตอง ครบถวน สมบูรณ
และเปนปจจุบัน
2. เพื่อเปนแหลงบริการและเผยแพรขอมูลสารสนเทศ
โรงเรียนแกผูใชงาน

1,000

ยุทธศาสตรที่
1

ผูรับผิดชอบ
นายยงยุทธ
บุญทวี

2

4

นายนิวัฒน
หนองหาญ

1

3

นายนิวัฒน
หนองหาญ
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ที่
โครงการ
11 พัฒนาระบบประกันคุณภาพทาง
การศึกษา

วัตถุประสงค
1. เพื่อใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนศรีแกวประชาสรรค มีความรู ความเขาใจ
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและ
การประเมินคุณภาพภายนอก ตามกฎกระทรวง การ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561
2. เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในที่มี
ประสิทธิภาพและนำไปสูการพัฒนาคุณภาพอยาง
ตอเนื่อง
3. เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหไดรับการรับรองมาตรฐาน
การศึกษาจากการประเมินของ สมศ. รอบสี่ (พ.ศ.
2559-2563)

12 พัฒนาระบบการบริการ

เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณงานครัว และวัสดุอุปกรณใน
การใชงานพิธีตาง ๆ

งบประมาณ มาตรฐานที่
5,000
2

3,000

2

ยุทธศาสตรที่
1, 2, 3, 4

ผูรับผิดชอบ
นางสาวรัชนีบูลย
แสงทอง

4

นางสาวรัชนีบูลย
แสงทอง
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ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
งบประมาณ มาตรฐานที่
กลุมบริหารงานวิชาการ ประกอบดวย 31 โครงการดังนี้
1 สงเสริมผูเรียนตามศักยภาพและ
1. เพื่อสงเสริมนักเรียนที่มีความสามารถ ความถนัด
10,000
1
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ใหไดรับการพัฒนาความสามารถเต็มตามศักยภาพ
2. เพื่อสงเสริมใหนักเรียนเขาแขงขันทักษะทาง
วิชาการในระดับที่สูงขึ้นตามโอกาส
3. เพื่อยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกกลุมสาระการ
เรียนรูใหสูงขึ้น
4. เพื่อสอนเสริมและแกไขนักเรียนที่มีปญหาดานการ
เรียน
2 แนะแนวการศึกษาและทักษะอาชีพ 1. เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการจัดบริการแนะแนวให
1,000
1
ครบ 5 ดานครอบคลุมผูเรียนทุกคน
2. เพื่อใหโรงเรียนมีขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับ
การศึกษาตอและการประกอบอาชีพของนักเรียน
ที่จบการศึกษาปการศึกษา 2562
3. เพื่อการแนะแนวและประชาสัมพันธขอมูล
การศึกษาตอและรวบรวมขอมูลสารสนเทศดาน
การศึกษาตอของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 และ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการที่มี
ประสิทธิภาพตรงตามเปาหมายการจัดชั้นเรียนของ
โรงเรียนที่วางไว

ยุทธศาสตรที่

ผูรับผิดชอบ

1,3

นางสาวอติกานต
ชางทอง

4

นางเทวา ลุสุข
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ที่
โครงการ
3 พัฒนาการเรียนการสอนกลุมสาระ
การเรียนรูภาษาไทย

วัตถุประสงค
งบประมาณ มาตรฐานที่
1. เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใน
5,000
1, 3
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
2. เพื่อใหครู บุคลากรและนักเรียนไดรวมกิจกรรม
สงเสริมทักษะทางภาษาไทย
3. เพื่อยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชา
ภาษาไทยใหสูงขึ้น
4 พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการ 1. เพื่อพัฒนาครูผูสอนภาษาตางประเทศใหมีความ
5,000
1,3
สอนกลุมสาระภาษาตางประเทศ
ความรูความสามารถในการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร
และจัดกิจกรรมการเรียนรูตามมาตรฐานหลักสูตรได
อยางมีคุณภาพ
2. เพื่อเรงรัดการจัดการเรียนรูวิชาภาษาอังกฤษจาก
แหลงเรียนรูที่หลากหลาย และนวัตกรรมใหมๆ (การ
ใชระบบ DLIT) มาใชในจัดการเรียนการสอน
3. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ(ภาษาอังกฤษ)
4. เพื่อสงเสริมใหผูเรียนมีความสามารถในการใช
ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และนำความรูไป
ใชใน ชีวิตประจำวันไดอยางมีคุณภาพตามมาตรฐานที่
โรงเรียนกำหนด
5. เพื่อใหผูเรียนไดรับความรูเกี่ยวกับประวัติความ

ยุทธศาสตรที่
1, 3

1,3

ผูรับผิดชอบ
นางสาวอติกานต
ชางทอง

นางจิราพร
ใยวัน
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค
งบประมาณ มาตรฐานที่
เปนมา ความสำคัญ และประเพณีในวันคริสตมาส
เปดโอกาสใหผูเรียนไดพัฒนาตนเอง แสวงหาความรู
จากการจัดกิจกรรมวันคริสตมาส มีเจตคติที่ดีตอ
ภาษาตางประเทศ มีความมั่นใจ และกลาแสดงออก
อยางเหมาะสม
5 พัฒนาการเรียนการสอนกลุมสาระ 1. เพื่อใหนักเรียน และครูในกลุมสาระการเรียนรู
8,000
1,3
การเรียนรูวิทยาศาสตร
วิทยาศาสตรมีสื่อ วัสดุ และอุปกรณวิทยาศาสตร ใช
ในกระบวนการเรียนการสอนเพียงพอกับความ
ตองการ
2. เพื่อใหนักเรียนไดฝกทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรและนำความรูที่ไดจากสื่อ วัสดุ
และอุปกรณวิทยาศาสตร
3. เพื่อใหนักเรียนรวมกิจกรรมวันวิทยาศาสตร
แหงชาติ
6 พัฒนาการจัดการเรียนการสอน
1. เพื่อสงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหมีความรู มี
2,000
1,3
กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และ คุณธรรม มีจิตสำนึกในความเปนพลเมืองไทย และ
วัฒนธรรม
เปนพลโลก
2. เพื่อสงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหมีจิตสำนึกในการ
อนุรักษวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิ
ปญญาไทย

ยุทธศาสตรที่

ผูรับผิดชอบ

3

นางจุฑาภรณ
จันทรเพ็ญ

3

นายสมเกียรติ
แกวหาญ
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ที่

โครงการ

7 พัฒนาการเรียนการสอนกลุมสาระ
การเรียนรูคณิตศาสตร

8 พัฒนาการเรียนการสอนกลุมสาระ
การเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา

วัตถุประสงค
งบประมาณ มาตรฐานที่
3. เพื่อสงเสริมและพัฒนาครูผลิตสื่อ และใชสื่อ
เทคโนโลยีในการเรียนการสอน
1. เพื่อใหนักเรียน และครูในกลุมสาระการเรียนรู
3,000
1,3
คณิตศาสตรมีสื่อ วัสดุ และอุปกรณ ใชในกระบวนการ
เรียนการสอนเพียงพอกับความตองการ
2. เพื่อใหนักเรียนไดฝกทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตรและนำความรูที่ไดจากสื่อ วัสดุ
และอุปกรณ มาพัฒนาตนเอง
1. เพื่อสงเสริมและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนกลุม
155,720
1
สาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษาใหมี
ประสิทธิภาพและเพียงพอตอผูเรียน
2. เพื่อสงเสริมครู นักเรียน ใหมีการพัฒนาดาน
รางกาย สงเสริมสุขภาพทั้งสุขภาพกาย สุขภาพจิต
และรูจักวิธีการปองกันรักษาสุขภาพของตน
3. เพื่อสงเสริมใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เปนไปตามเกณฑ
4. เพื่อจัดจางบุคลากรปฏิบัติหนาที่ ครูผูสอนกลุม
สาระการเรียนรูสุขศึกษาพลศึกษา จำนวน 1
ตำแหนง

ยุทธศาสตรที่

ผูรับผิดชอบ

1,3

นางสาวสุนันทา
ศรีบุญนำ

1,3

นายวาระชาติ
ศรีโย
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ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
งบประมาณ มาตรฐานที่
9 พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการ 1. เพื่อสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ ในการจัดการ
2,000
1
สอนกลุมสาระศิลปะ
เรียนการสอนศิลปะของครูใหมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อสงเสริมการเรียนรูโดยใชกระบวนการสอนแบบ
โครงงาน
3. เพื่อพัฒนาผูเรียนให เปนคนเกง มีคุณภาพมี
คุณธรรม สอดแทรกหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง
4. เพื่อพัฒนาการเรียนรูโดยใชแหลงเรียนรู ภูมิปญญา
ทองถิ่น และนวัตกรรมใหมๆ (การใชระบบ DLIT และ
การสรางชุมชนแหงการเรียนรู PLC) มาใชในจัดการ
เรียนการสอน
5. เพื่อสงเสริมผูเรียนใหมีสุนทรียภาพ ทางศิลปะ
ดนตรี นาฎศิลป
10 พัฒนาการเรียนการสอนกลุมสาระ 1. เพื่อสงเสริมสังคมประชาธิปไตยเขาใจเรียนรูการ
107,970
1
(พัฒนาผูเรียน)
การเรียนรูกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
เปนประชาธิปไตยเรียนรูอยูรวมกันและการทำงาน
เปนทีม
2. เพื่อสงเสริมใหนักเรียนมีความซื่อสัตย เสียสละ
อดทน มีอุดมการณในสิ่งที่ดงี ามเพื่อสวนรวม
3. เพื่อใหนักเรียนรูจักวางแผนการทำงาน ฝกการ
ทำงานรวมกับผูอื่นและดำเนินการจนสำเร็จได
4. เพื่อใหนักเรียนทำงานตามศักยภาพของตนเอง

ยุทธศาสตรที่
1,3

1

ผูรับผิดชอบ
นางพรสุพิศ
ดีลวน

นายสิทธิพร
บุญยิ่ง
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค
งบประมาณ มาตรฐานที่
อยางมีความสุข มุงมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงาน
ของตนเอง
11 พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการ 1. เพื่อสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ ในการจัดการ
1,000
1
สอนกลุมสาระการงานอาชีพ
เรียนการสอนการงานอาชีพของครูใหมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อสงเสริมการเรียนรูโดยใชกระบวนการสอนที่
หลากหลาย
3. เพื่อพัฒนาผูเรียนให เปนคนเกง มีคุณภาพ และมี
คุณธรรม สอดแทรกหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง
4. เพื่อพัฒนาการเรียนรูโดยใชแหลงเรียนรู ภูมิปญญา
ทองถิ่น และนวัตกรรมใหมๆ มาใชในจัดการเรียนการ
สอน
5. เพื่อสงเสริมผูเรียนใหมีทัศนคติที่ดีตออาชีพและเห็น
ความสำคัญของอาชีพในอนาคต
12 สงเสริมการอานออกเขียนได
1. เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
100
1
ซอมเสริมนักเรียนอานไมออก เขียนไมได
2. เพื่อใหครูผูสอนไดมีสื่อการสอนแกปญหานักเรียนที่
อานไมออก เขียนไมได
3. เพื่อใหครูและนักเรียนมีเจตคติที่ดีตอการเรียนการ
สอนเสริมแกปญหาอานไมออก เขียนไมได

ยุทธศาสตรที่

ผูรับผิดชอบ

1

นายยงยุทธ บุญทวี

1

นางสาวอติกานต
ชางทอง
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ที่
โครงการ
13 วันอาเซียน (ASEAN DAY)

14 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
เรียนรวม

15 สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนดวยระบบ DLIT

16 สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนดวยระบบ STEM

วัตถุประสงค
งบประมาณ มาตรฐานที่
1. เพื่อสรางความรูความเขาใจ และความตระหนัก
500
1
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
2. เพื่อพัฒนานักเรียนใหสามารถใชภาษาตางประเทศ
ในการสื่อสารไดดีขึ้น และไดเรียนรูพหุวัฒนธรรม
เกี่ยวกับ ประชาคมอาเซียน
1. เพื่อใหนักเรียนที่มีความพกพรองทางการเรียนรู
500
2
ไดรับการคัดกรองและสงตอตามเกณฑ
2. เพื่อใหนักเรียนบกพรองทางการเรียนรูไดรับการ
ดูแลอยางถูกตอง
3. เพื่อใหบุคลกรมีความรูความเขาใจในการชวยเหลือ
พัฒนาการเรียนการสอนใหกับเด็กกลุมพิเศษ
1 เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดวย
500
1,2,3
ระบบ DLIT
2. เพื่อพัฒนาผูเรียนทั้งดานความรู และทักษะที่
จำเปนในศตวรรษที่ 21
1. เพื่อกระตุนความริเริ่มสรางสรรคนวัตกรรมการ
500
1,3
เรียนการสอนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
2. เพื่อกระตุนใหครูเห็นความสำคัญของการพัฒนา
ผูเรียนทั้งดานความรู และทักษะที่จำเปนในศตวรรษที่
21

ยุทธศาสตรที่
1

ผูรับผิดชอบ
นางสาวสิริกาญจน
สุขวิเสน

4

นางสาวอติกานต
ชางทอง

1,2

นางสาวศศิธร
บุญลน

3

นางจุฑาภรณ
จันทรเพ็ญ
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ที่
โครงการ
17 สงเสริมความสามารถดานกีฬาของ
นักเรียน

18 โรงเรียนสุจริต

19 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

วัตถุประสงค
งบประมาณ มาตรฐานที่
1. เพื่อใหนักเรียนสามารถนำความรูจากการเรียน
10,000
1
พลศึกษามาใชในการปฏิบัติจริง
(อุดหนุน)
2. เพื่อใหนักเรียนไดแสดงออกถึงความสามรถ
และ
ทางดานกีฬามีความรักใครสามัคคี มีระเบียบวินัย
20,000
(พัฒนาผูเรียน)
รูแพ รูชนะ รูอภัย
1. เพื่อพัฒนาสถานศึกษาใหเปนแหลงเรียนรูที่มี
500
1
คุณภาพ มีความสุจริต
2. เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู ทักษะกระบวนการ
คิด มีวินัย ซื่อสัตย อยูอยางพอเพียง มีจิตสาธารณะ มี
คุณธรรม จริยธรรม และปองกันการทุจริต
3. เพื่อพัฒนาครู ผูบริหาร นักเรียน และบุคลากร
ทางการศึกษา มีสวนรวมในการปองกันการทุจริต
1. เพื่อปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับเปาหมาย
500
2
ของโรงเรียนและนโยบายของหนวยงานตนสังกัด
2. เพื่อใหสถานศึกษามีหลักสูตรที่เหมาะสม สนองตอบตอ
การเปลี่ยนแปลงของสังคมและเศรษฐกิจ
3. ใหครูผูสอนมีความรู ความเขาใจ มีความสามารถใน
การพัฒนาหลักสูตรและสามารถนำไปใชไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตรที่
3

ผูรับผิดชอบ
นายกำชัย
จันทะมาตย

1

นายสมเกียรติ
แกวหาญ

3

นางบุญเรี่ยม
ไชยสุทธิ์

49

ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
งบประมาณ มาตรฐานที่
20 นิเทศ กำกับและติดตามการจัดการ 1. เพื่อนิเทศ กำกับ ติดตามประเมินผลการสอนและ
500
2
เรียนการสอน
การปฏิบัติหนาที่อื่นที่ไดรับมอบหมาย
2. เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
และการปฏิบัติหนาที่ของบุคคลใหมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อรวบรวมปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
ตามโครงการ/งาน/กิจกรรมตาง ๆ และการจัด
การศึกษา
4. เพื่อประเมินผล สรุปผลและนำไปสูการปรับปรุง
การปฏิบัติงานและการจัดการเรียนการสอนใหบรรลุ
ตามเปาหมายของการจัดการศึกษา
21 พัฒนาระบบงานวัดผลและ
เพื่อสงเสริมใหครูที่รับผิดชอบงานวัดผลและ
500
2,3
ประเมินผล
ประเมินผลของโรงเรียนไดรับความรูความเขาใจขอ
ปฏิบัติที่ถูกตองในระบบการวัดผลและประเมินผล
22 พัฒนาระบบงานทะเบียน
1. เพื่อใหการจัดทำขอมูลเกี่ยวกับงานทะเบียนมีความ
3,000
2,3
เปนระบบ ครอบคลุม มีความทันสมัยและทันตอการ
ใชงาน
2. เพื่อใหการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกเอกสาร
เปนไปอยางถูกตอง รวดเร็ว
3. เพื่อใหการบริการแกผูมาติดตอขอเอกสารเกิดความ
สะดวกและทันเวลาที่กำหนด

ยุทธศาสตรที่
2

ผูรับผิดชอบ
นายอิทธิพล
ไชยสุทธิ์

1,3

นางสาวอติกานต
ชางทอง

1,3

นางจุฑาภรณ
จันทรเพ็ญ
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ที่

โครงการ

23 พัฒนาระบบบริหารงานวิชาการ

24 วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูของ
ผูเรียน

25 พัฒนาหองสมุดและแหลงเรียนรู

วัตถุประสงค
งบประมาณ มาตรฐานที่
4. เพื่อจัดระบบสารสนเทศของงานทะเบียนใหสะดวก
ตอการใชงานและปลอดภัย
5. เพื่อจัดกิจกรรมการรับและปจฉิมนิเทศนักเรียน
1. เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานวิชาการใหมี
1,000
2
ประสิทธิภาพตามขอบขายภารกิจงานวิชาการ
2. เพื่อใหมีวัสดุอุปกรณในการดำเนินงาน
3. เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนและ
รวมมือกับกลุมงานตาง ๆ
4. เพื่อใหการดำเนินงานรวมกับผูปกครอง และ
หนวยงานภายนอกเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
1. เพื่อสงเสริมใหครูใชกระบวนการศึกษาวิจัยเพื่อการ
500
2
พัฒนาการเรียนรูของผูเรียน
2. เพื่อนำผลมาใชปรับปรุงการจัดการเรียนรูเพื่อให
เกิดประโยชนสูงสุดแกผูเรียน
3. เพื่อรองรับระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
1. เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของครูในทุก
8,000
3
กลุมสาระการเรียนรู
2. เพื่อใหครู บุคลากรและนักเรียนไดมีแหลงเรียนรูที่
ทันสมัยและมีบรรยากาศกระตุนใหเกิดการศึกษา
คนควา

ยุทธศาสตรที่

ผูรับผิดชอบ

3

นางบุญเรี่ยม
ไชยสุทธิ์

3

นางบุญเรี่ยม
ไชยสุทธิ์

3,4

นายสิทธิพร
บุญยิ่ง
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ที่

โครงการ

26 สงเสริมความรูดานวิชาการแก
ชุมชน
27 สืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ

28 สถานศึกษาพอเพียง

วัตถุประสงค
3. เพื่อสำรวจ รวบรวมและสงเสริมใหมีการใชแหลง
เรียนรูนอกหองเรียน
1. เพื่อสงเสริมความรูดานวิชาการสูชุมชน
2. เพื่อพัฒนาโรงเรียนและชุมชนใหบรรลุตาม
เปาหมาย วิสัยทัศน ปรัชญาและจุดเนนรวมกัน
1 เพื่อสงเสริมสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยรักใน
กิจกรรมบุญบั้งไฟในการสืบทอดประเพณีที่ดีงาม
2 เพื่อสงเสริมใหนักเรียน ครู และชุมชนตระหนักใน
คุณคาและเห็นความสำคัญของประเพณีบุญบั้งไฟ
3 เพื่อสงเสริมและเผยแพรการอนุรักษวัฒนธรรม
ประเพณี
4 เพื่อสงเสริมดำรงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี
และวัฒนธรรมทองถิ่นไว
5 เพื่อสงเสริมและสรางความสัมพันธระหวาง
โรงเรียนกับชุมชน
6 เพื่อสงเสริมสุขภาพกายและสุขภาพใจของนักเรียน
1 เพื่อสงเสริมการเรียนรูตามแนวพระราชดำริหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. เพื่อสงเสริมการนอมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาบูรณาการใชในการดำเนินชีวิประจำวัน

งบประมาณ มาตรฐานที่

ยุทธศาสตรที่

ผูรับผิดชอบ

500

3

4

นายอิทธิพล
ไชยสุทธิ์

10,000

1

3

นางพรสุพิศ
ดีลวน

10,000

1

1

นายยงยุทธ
บุญทวี

(หนวยงานอื่น)
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ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
งบประมาณ มาตรฐานที่
29 พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการ 1. เพื่อเรงรัดกระบวนการเรียนการสอนใหผูเรียนเกิด
500
3
สอนและกระบวนการเรียนรู
ทักษะแหงศตวรรษที่ 21
2. เพื่อสงเสริมการเรียนรูโดยใชกระบวนการสอนแบบ
โครงงาน
3. เพื่อสงเสริมการใชแหลงเรียนรู ภูมิปญญาทองถิ่น
ที่สอดแทรกหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
30 เปดบานวิชาการ (Open house) 1. เพื่อเปดโอกาสใหนักเรียน ครูและบุคลากรทางการ
10,000
3
ศึกษาไดมีเวทีในการแสดงออกและแสดงผลงาน
(อุดหนุน)
2. เพื่อสงเสริมศักยภาพของนักเรียนที่มีความสามารถ
และ
ใหมีเวทีในการนำเสนอ
10,000
3. เพื่อประสานงานกับหนวยงานและองคกรอื่นในการ (หนวยงานอื่น)
สรางสังคมแหงการเรียนรู
4. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคลากรทั้งในและ
นอกหนวยงาน
31 สงเสริมการประกอบอาชีพและการ 1. เพื่อสงเสริมการเรียนรูดานทักษะอาชีพของ
1,000
1
มีงานทำ
นักเรียน
2. เพื่อสงเสริมการหารายไดจากการทำงานตามความ
ถนัดและสนใจ

ยุทธศาสตรที่
1

ผูรับผิดชอบ
นางบุญเรี่ยม
ไชยสุทธิ์

4

นางสาวศศิธร
บุญลน

1

นายยงยุทธ
บุญทวี
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ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
งบประมาณ มาตรฐานที่
กลุมบริหารงานบุคคล ประกอบดวย 11 โครงการดังนี้
1 สงเสริม วินัย คุณธรรม จริยธรรม 1. เพื่อสงเสริมใหนักเรียนมีวินัย มุงมั่นในการทำงาน
1,000
1
และคุณลักษณะอันพึงประสงค
ใฝเรียนรู มีความประพฤติและการแสดงออก
ที่
ถูกตองเหมาะสมและถูกตองตามวัย
2. เพื่อสงเสริมใหนักเรียนมีความซื่อสัตยสุจริตและมี
ความกตัญูรูคุณ
3. เพื่อสงเสริมใหนักเรียนเปนความมีเมตากรุณา โอบ
ออมอารี เอื้อเฟอเผื่อแผและมีจิตสาธารณะ
4. เพื่อสงเสริมใหนักเรียนเปนผูประหยัด รูจักใช
ทรัพยสิ่งของอยางคุมคาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
5. เพื่อสงเสริมใหนักเรียนประพฤติตนถูกตองตาม
วัฒนธรรมไทยและภูมิใจในความเปนไทย รักชาติ
ศาสน กษัตริย
2 สงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
1. เพื่อใหผูเรียนมีความประพฤติดี มีระเบียบวินัย เปน
500
1
ที่ยอมรับของสังคม เปนแบบอยางที่ดีตามวิถีการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย
2. เพื่อสงเสริมใหผูเรียนฝกการทำงานรวมกัน รูจัก
ปรับตัวเขากับผูอื่นได รูจักเสียสละ ตรงตอเวลา
รับผิดชอบตอตนเองรูจักใชเหตุผล มีความเขาใจ และ
เคารพในความคิดของผูอื่น มีนิสัยความเปนผูนำ และ

ยุทธศาสตรที่

ผูรับผิดชอบ

1

นายวาระชาติ
ศรีโย

3

นางสาวสิริกาญจน
สุขวิเสน

54

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค
งบประมาณ มาตรฐานที่
ผูตามที่ดี จากการเรียนรูวิถีการทางประชาธิปไตย
3. เพื่อสงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณ
ตรง และมีความรูจากประสบการณมากยิ่งขึ้น
3 สถานศึกษาสีขาว ปลอดอบายมุข 1. นักเรียนรอยละ 95 ปฏิบัติตามระเบียบวินัยของ
1,000
2
และยาเสพติด
โรงเรียน
2. นักเรียนรอยละ 95 ไดรับความชวยเหลือไดรับ
คำปรึกษา คำแนะนำที่ถูกตองเหมาะสมจากผูที่เปน
แกนนำ และครูที่ปรึกษา
3. นักเรียนรอยละ 95 เปนผูนำและผูตามที่ดี
4. ปญหาการระบาดของยาเสพติด โรคเอดส การ
ตั้งครรภกอนวัยอันสมควร อบายมุขที่เปน
สิ่งมัวเมาทั้งหลาย และปญหาอุบัติภัย ลดลงรอยละ 5
4 สงเสริม ความรับผิดชอบตอสังคม 1. เพื่อปลูกฝงและสรางจิตสานึกในการชวยเหลือ
1,000
1
และการใชเวลาวางใหเปนประโยชน สังคมใหแกนักเรียนในการบำเพ็ญตนใหเปนประโยชน
ตอครอบครัว โรงเรียน ชุมชน สังคมและประเทศชาติ
2. เพื่อใหผูเรียนมีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการจัด
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชนตามความ
ถนัดและความสนใจและใชเวลาวางใหเปนประโยชน

ยุทธศาสตรที่

ผูรับผิดชอบ

1

นางจิราพร
ใยวัน

3,4

นายวาระชาติ
ศรีโย

55

ที่
โครงการ
5 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

วัตถุประสงค
งบประมาณ มาตรฐานที่
1. เพื่อสนับสนุนการบริหารและการจัดการองคกร
80,000
2
ดานบุคลากร ในการเขารับการประชุม อบรม สัมมนา (อุดหนุน)
และการศึกษาดูงาน อยางเปนระบบ
2. เพื่อใหครูและบุคลากรแสวงหาความรูและเทคนิค
และ
วิธีการใหม ๆ เปนประจำ รับฟงความคิดเห็น
ใจกวาง และยอมรับการเปลี่ยนแปลง
80,000
(พัฒนาผูเรียน)
3. เพื่อใหครูและบุคลากรของโรงเรียนมีคุณธรรม
จริยธรรม คานิยมที่เหมาะสม และมีเจตคติที่ดีตอ
องคกร
6 เสริมสรางขวัญและกำลังใจบุคลากร 1. เพื่อเสริมสรางขวัญและกำลังใจใหแกบุคลากรใน
3,000
2
โรงเรียน
2. เพื่อเสริมสรางความสัมพันธอันดีซึ่งกันและกัน
ระหวางบุคลากร
3. เพื่อเปนการสรางความรัก ความหวงใยของทาง
โรงเรียนตอบุคลากร
7 พัฒนาระบบบริหารงานชุมชนและ 1. เพื่อพัฒนาระบบบริหารงานชุมชนและภาคี
1,000
2
ภาคีเครือขาย
เครือขาย
2. เพื่อสงเสริมบทบาทการมีสวนรวมของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. เพื่อสงเสริมความสัมพันธของบาน วัด โรงเรียน

ยุทธศาสตรที่
2

ผูรับผิดชอบ
นางกุสุมา แสงศรี

2

นางกุสุมา แสงศรี

4

นายอิทธิพล
ไชยสุทธิ์

56

ที่
โครงการ
8 จัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน

วัตถุประสงค
งบประมาณ มาตรฐานที่
1. เพื่อสงเสริมใหครูที่ปรึกษา บุคลากรในโรงเรียน
2,000
1
ผูปกครอง ชุมชน หนวยงานและองคกรภายนอกมี
สวนรวมในการดูแลชวยเหลือนักเรียน
2. เพื่อใหนักเรียนไดรับการดูแลชวยเหลือ สงเสริม
ปองกันและแกปญหาอยางมีประสิทธิภาพ และ
ครอบคลุมทุกคน
3. เพื่อติดตอประสานสรางความสัมพันธอันดีระหวาง
บานกับโรงเรียนและรวมมือกันแกไขปญหาพฤติกรรม
ของนักเรียน
9 พัฒนาระบบการบริหารงานกิจการ 1. เพื่อจัดทำแผนงาน/โครงการงานกิจการนักเรียนให
1,000
2
สอดคลองกับงาน นโยบายและแผนของโรงเรียน
นักเรียน
2. เพื่อติดตาม ประเมิน สรุปผลการปฏิบัติงาน/โครงการ
ของงานกิจการนักเรียน
3. เพื่อประสานงานกับงานนโยบายและแผนของโรงเรียน
แผนงานของกลุมสาระ หัวหนางาน
ทุกงานในงานกิจการนักเรียนและหนวยงานที่เกี่ยวของ
4. เพื่อจัดระบบสารสนเทศฝายกิจการนักเรียน เสริมสราง
บรรยากาศและสภาพแวดลอมในโรงเรียนโดยเนน
กิจกรรมการปฏิบัติ 5 ส
5. เพื่อพัฒนางานกิจการนักเรียนและระเบียบวินัย ใหมี
ประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตรที่
3,4

ผูรับผิดชอบ
นางพรสุพิศ ดีลวน

3

นางจิราพร ใยวัน
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ที่
โครงการ
10 โรงเรียนวิถีพุทธ

วัตถุประสงค
งบประมาณ มาตรฐานที่
1. เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนใหผูเรียนมี
1,000
1
คุณธรรม จริยธรรม เปนคนดีของสังคม
2. เพื่อพัฒนานักเรียน เรื่อง การกิน อยู ดู ฟง ใหเปน
3. เพื่อพัฒนานักเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค
11 เยาวชนตนกลาคุณธรรม
1. เพื่อสงเสริมบทบาทของเยาวชนไดมีสวนรวมในการ 10,000
1
(หนวยงานอื่น)
จัดการปญหาของสังคมและชุมชน
2. เพื่อสนับสนุนกิจกรรมที่เปนประโยชนตอสาธารณะ
ของกลุมเยาวชน
3. เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะครบถวนทั้ง 5 ดาน
โดยใชกระบวนการกลุม
กลุมบริหารงานบุคคล ประกอบดวย 6 โครงการดังนี้
1 ควบคุมดูแลการใชจายคา
1. เพื่อควบคุมดูแลการใชจายคาสาธารณูปโภคใน
170,730
2
สาธารณูปโภคในโรงเรียน
โรงเรียน
2. เพื่อสนับสนุนการบริหารองคกรดานสาธารณูปโภค
ใหมีประสิทธิภาพ และพรอมใหบริการอยางทั่วถึง
3. เพื่อสนองนโยบายการประหยัดพลังงานของรัฐบาล
4. เพื่อใหบุคลากรทุกคนในโรงเรียนตระหนักถึงการ
ประหยัดคาสาธารณูปโภคและพลังงาน

ยุทธศาสตรที่
1

ผูรับผิดชอบ
นายสมเกียรติ
แกวหาญ

3,4

นายอิทธิพล
ไชยสุทธิ์

3

นางสาวสิริกาญจน
สุขวิเสน
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ที่
โครงการ
2 ซอมแซมวัสดุ ครุภัณฑ

3 พัฒนาการบริหารกลุมงาน
งบประมาณ พัสดุ การเงิน บัญชี

4 จัดทำแผนงานโครงการ

วัตถุประสงค
1. เพื่อซอมแซมวัสดุ ครุภัณฑที่บุคลากรรายงานขอ
อนุมัติซอม
2. เพื่อดูแล ซอมแซม ครุภัณฑทั่วไปของโรงเรียน
1. เพื่อใหการดำเนินงานเกี่ยวกับงานการเงิน การ
บัญชี งานพัสดุและสินทรัพย ปฏิบัติไดถูกตองตาม
ระเบียบของทางราชการและมีความคลองตัว โปรงใส
สามารถตรวจสอบได
2. เพื่อใหมีระบบการตรวจสอบภายใน และการ
ควบคุมภายใน สามารถตรวจสอบไดมีความถูกตอง
โปรงใสและกำกับติดตามใหทุกสวนดำเนินการตาม
แผน
3. เพื่อใหโรงเรียนมีขอมูลสารสนเทศใชเปนแนวทาง
ในการวางแผนและพัฒนาโรงเรียน
เพื่อใหการใชจายเงินตามโครงการของแตละกลุมงาน
กลุมสาระการเรียนรู และงานตาง ๆ ของโรงเรียน
เปนไปอยางมีระเบียบและสนองตอนโยบาย

งบประมาณ มาตรฐานที่
5,000
2

ยุทธศาสตรที่
1

ผูรับผิดชอบ
นายสมเกียรติ
แกวหาญ

3,000

2

1

นางเทวา ลุสุข

1,000

2

3

วาที่รอยตรีธีรวัฒน
แสงศรี
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ที่
โครงการ
5 โครงการเรียนฟรี 15 ปอยางมี
คุณภาพ

6 จัดซื้อวัสดุการศึกษางบกลาง

วัตถุประสงค
เพื่อใหนักเรียนทุกคนมีโอกาสไดรับการศึกษาโดยไม
เสียคาใชจาย สำหรับรายการหนังสือเรียน อุปกรณ
การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และคาพาหนะเดินทาง
มาโรงเรียนที่ภาครัฐใหการสนับสนุน
1. เพื่อจัดซื้อวัสดุคงคลัง ประเภทกระดาษ หมึก และ
ไข เครื่องอัดสำเนาเอกสาร
2. เพื่อควบคุมงบประมาณการจัดซื้อกระดาษ และ
วัสดุเครื่องพิมพอัดสำเนา

งบประมาณ มาตรฐานที่
2

50,000

2

ยุทธศาสตรที่
3

1

ผูรับผิดชอบ
นางสาวสิริกาญจน
สุขวิเสน

นางสาวสุนันทา
ศรีบุญนำ

